Rozdzia³ 1

Rzecz o kobietach
Na pewno wiele razy wyobra¿a³eœ sobie, jak powinien
wygl¹daæ twój idea³ kobiety. Oczywiœcie, wygl¹d
zewnêtrzny jest bardzo wa¿ny, ale nie to decyduje
o osi¹gniêciu koñcowego sukcesu jakim niew¹tpliwie
jest d³ugi i szczêœliwy zwi¹zek miêdzy tob¹ a twoj¹
przysz³¹ wybrank¹. Tak jak miêdzy facetami, tak
i wœród kobiet wystêpuje kilka podstawowych typów.

Tak jak miêdzy facetami, tak i wœród kobiet wystêpuje kilka
podstawowych typów.

Romantyczka
Cechy charakterystyczne: ubiera siê wygodnie,
niekoniecznie efektownie, czêsto mo¿na j¹ spotkaæ
z ksi¹¿k¹ w rêku. Jeœli stosuje makija¿, to bardzo
delikatny. Jest raczej cicha i nie chce zwracaæ na siebie zbyt du¿ej uwagi.
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Taka kobieta ma swój w³asny, wewnêtrzny œwiat,
w zwi¹zku z czym czasem trudno do niej trafiæ. Potrafi
mieæ niecodzienne zainteresowania (mo¿e warto, abyœ
i ty by³ czasem orygina³em), lubi sobie pomarzyæ
czêœciej ni¿ zwyk³y œmiertelnik. Z regu³y spêdza czas
wolny na ³onie przyrody, poniewa¿ jest ona jednym
z najwa¿niejszych elementów jej ¿ycia (st¹d ³atwo
wyci¹gn¹æ j¹ w góry czy na ³ajby). Ceni sobie spokój,
niezale¿noœæ, wolnoœæ. Zupe³nie nie interesuj¹ ja
rzeczy na poziomie „Rambo 3”, wiêc szybciej kupisz
j¹ np. koncertem hinduskiej muzyki religijnej, czy
jak¹œ wystaw¹ malarstwa lub fotografii. Niestety,
chwilami na zbyt d³ugo odrywa siê od realiów,
co mo¿e troszkê irytowaæ otaczaj¹cych j¹ ludzi. Ma
tak¿e pewne swoje romantyczne wyobra¿enia o tobie
i waszym zwi¹zku - czasami zrozumienie, o co jej
chodzi bêdzie wymaga³o pewnej cierpliwoœci. Jeœli
jednak bêdziecie umieli siê w tym wszystkim odnaleŸæ,
na pewno spêdzicie ze sob¹ wiele niezapomnianych
momentów.

Businesswoman
Cechy charakterystyczne: zawsze doskonale ubrana
i umalowana, wygl¹dem przypomina bohaterki Beverly
Hills. Na pewno nie spotkasz jej przy budce
z hamburgerami, na polu namiotowym czy koncercie
hard-rockowym. Zwykle nosi przy sobie torebkê
wype³nion¹ do po³owy kosmetykami.
Kobiety jej pokroju s¹ przyk³adem determinacji i kon7

sekwencji. Niestety, ten bardzo schematyczny sposób
patrzenia na ¿ycie przek³ada siê na uczucia, wiêc
zdarza siê, ¿e mê¿czyzna zwi¹zany z tak¹ kobiet¹
czuje siê zdominowany i traktowany jest raczej
w charakterze atrakcyjnego dodatku ni¿ równorzêdnego partnera. Jej dewiz¹ jest „bierz z ¿ycia ile siê da”,
czasem kosztem innych. Nie lubi, kiedy ktoœ próbuje
ni¹ kierowaæ. Jest wyj¹tkowo pracowita (w tych
dziedzinach, na których jej zale¿y), nieustannie czegoœ
siê uczy - dlatego uwielbia podró¿e, podczas których
zawsze dowie siê czegoœ ciekawego. Jest przyk³adem
wyrafinowanej elegancji i dba³oœci o siebie. Bardzo
czêsto kosztem bycia z ni¹ jest przyjêcie jej regu³.

Idealistka
Cechy charakterystyczne: jej g³ówn¹, ró¿ni¹c¹ j¹ od
innych kobiet cech¹ jest wyraz twarzy - coœ pomiêdzy
zaciêtoœci¹, zaniepokojeniem a smutkiem. Ubiera siê
zwykle przez ca³y czas w jednym stylu.
Ma jasne pogl¹dy na ¿ycie, uwa¿a ¿e wie, co jest dla
niej (i dla ciebie) dobre, a co z³e. Próbuj¹c przekonaæ
do nich ludzi czasem napotyka na sprzeciw lub niezrozumienie, co budzi w niej z³oœæ i rozczarowanie.
Zdecydowanie lepiej wiêc bêdzie, jeœli wasze pogl¹dy
bêd¹ siê w du¿ym stopniu pokrywa³y. Nie mo¿ecie
jednak byæ identyczni - takie kobiety jak ona uwielbiaj¹
zmieniaæ mê¿czyzn, pracowaæ nad ich charakterem jeœli stwierdzi, ¿e nie ma u ciebie ju¿ nic do roboty, lub
¿e jesteœ odporny na zmiany, weŸmie siê
8

za innego. Trochê przypomina poprzedni typ, z tym,
¿e nie wymaga a¿ tak wielkich luksusów.

Kumpela
Cechy charakterystyczne: brak (niestety).
Kobieta pe³ni¹ca rolê kolegi, to rzadki skarb. Toleruje
ludzi takimi jakimi s¹, obdarzaj¹c ich od czasu do
czasu doz¹ zdrowej, szczerej, konstruktywnej krytyki
(o ile coœ takiego w ogóle istnieje). Mo¿na z ni¹
pogadaæ o wszystkim, zapytaæ o radê (szczególnie gdy
masz problemy ze swoj¹ kobiet¹). Trudno siê z ni¹
nudziæ, bo zasady na jakich siê przyjaŸnicie sprawiaj¹,
¿e mo¿ecie robiæ niemal wszystko. Ale uwa¿aj - jeœli
którekolwiek z was bêdzie chcia³o czegoœ wiêcej ni¿
tylko przyjaŸni - ryzykujecie utratê wszystkiego.
Dodanie w¹tku erotyczno - mi³osnego bêdzie
na pewno ogromnym prze¿yciem dla was obojga, ale
przecie¿ nic nie trwa wiecznie i kiedyœ siê rozejdziecie.
A wtedy powrót do przyjaŸni jest ju¿ raczej
niemo¿liwy.

Mix
Cechy charakterystyczne: jej wygl¹d determinowany jest przez jej zmiennoœæ - ubiera siê ró¿nie,
zale¿nie od aktualnego nastroju. Uwielbia próbowaæ
nowych rzeczy, nie oszczêdzi nawet swoich w³osów.
Mo¿esz j¹ spotkaæ gdziekolwiek - zaczynaj¹c od
klubu bilardowego, a¿ na muzeum etnograficznym
koñcz¹c.
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Jest to ostatni z wymienionych tu typów, jaki najczêœciej mo¿na spotkaæ. Mix - czyli wszystko w jednym - chyba zreszt¹ najpopularniejszy rodzaj.
Zafascynowanie t¹ kobiet¹ ma ten plus, ¿e jej charakter obejmuje szerokie horyzonty ¿ycia (mo¿na z ni¹
robiæ praktycznie wszystko). W zale¿noœci od chwili
mo¿ecie balansowaæ to w jednym, to w drugim
kierunku. Mo¿esz j¹ nawet wyci¹gn¹æ na mecz
koszykówki (pi³ka no¿na raczej odpada, g³ównie ze
wzglêdów bezpieczeñstwa). By jednak sprostaæ sytuacji, sam musisz byæ bardzo elastyczny i mieæ sporo
poczucia humoru.
Podsumowuj¹c, wy¿ej wymienione typy na pewno nie
s¹ wszystkimi, jakie spotkasz w czasie poszukiwañ
kobiety (kobiet) twojego ¿ycia, ale ich wyró¿nienie
mia³o pewien cel. Przede wszystkim, mniej lub bardziej
pasuj¹ one do ka¿dej z nich - nie znaczy to, ¿e w
100%. Jak pokazuje ¿ycie, ka¿da kobieta jest inna, ma
swój niepowtarzalny wdziêk i styl (ale tak¿e swoje
wady i humory). Twoim zadaniem jest odkryæ to, co
ona w sobie posiada i zastanowiæ siê, czy ci to odpowiada. Pamiêtaj tak¿e, ¿e nie mo¿na kobiety poznaæ do
koñca - zawsze jest jeszcze coœ warte odkrycia.
Przy pewnej dozie chêci i czasu, mo¿na znaleŸæ doœæ
uniwersaln¹ (i bardzo prost¹ zreszt¹) regu³ê podrywania, która w jêzyku matematyki wyra¿a³aby siê
mniej wiêcej tak:
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(OFERTA + DOŒWIADCZENIE) • (PEWNOŒÆ
SIEBIE + WRA¯ENIE) = SUKCES
Oznacza ona, ¿e nawet jeœli nie masz doœwiadczenia
i nogi ci siê uginaj¹ na sam¹ myœl rozmowy z kobiet¹
- i tak masz szansê. O tym, jak zrobiæ wra¿enie
(a tak¿e o tym, co mo¿esz kobiecie daæ), traktuje ta
ksi¹¿ka. Z nastêpnych rozdzia³ów dowiesz siê, co
robiæ, a czego nie robiæ, by twoje notowania u p³ci
piêknej wci¹¿ ros³y i ros³y. Podrywanie mo¿na traktowaæ jako partiê pokera - z tym, ¿e nic nie mo¿esz
straciæ (chyba ¿e jesteœ prawiczkiem). Wiedz, ¿e po
odpowiednim przygotowaniu, bez wzglêdu kim jesteœ,
masz du¿e szanse wygraæ.
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Rozdzia³ 2

Pierwszy krok
Jeœli nie wygl¹dasz jak Bogus³aw Linda, to zwyk³e
„Czeœæ, ma³a.” nie wystarczy. Jeœli na sam twój widok
kobiety nie mdlej¹, nie zapraszaj¹ ciê do siebie na
wieczór i nie pragn¹ sca³owaæ ka¿dego centymetra
kwadratowego twojego cia³a (niekoniecznie w tej
samej kolejnoœci), to bêdziesz musia³ nauczyæ siê
sztuki podrywania. To nie jest a¿ tak bardzo skomplikowane - musisz tylko jednoczeœnie oczarowaæ
i zaciekawiæ kobietê, wzbudziæ w niej zaufanie oraz
zrobiæ na niej wra¿enie. Nikt nie mówi, ¿e to jest
proste - ale tak¿e nikt nie twierdzi, ¿e jest to niewykonalne. O tym, jak zrobiæ pierwszy krok, dowiesz
siê z tego w³aœnie rozdzia³u. A wiêc do dzie³a.
Powiedzmy, ¿e ju¿ j¹ zobaczy³eœ. Jest ³adna, zgrabna,
sympatyczna, porusza siê z wdziêkiem, ma w sobie to
coœ, czyli wygl¹da jak twoja przysz³a dziewczyna.
Zastanów siê, jak chcia³byœ zacz¹æ wasz¹ znajomoœæ.
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Wiedz, ¿e po odpowiednim przygotowaniu, bez wzglêdu kim
jesteœ, masz du¿e szanse wygraæ.

Wariant pierwszy - „gdzie ja jestem”.
Skutecznoœæ: Wysoka
Podchodzisz rozgl¹daj¹c siê na boki i zadajesz pierwsze lepsze pytanie dotycz¹ce aktualnej sytuacji, na
przyk³ad:
- Przepraszam, gdzie znajduje siê najbli¿szy przystanek 17 ?
- Przepraszam, czy nie wie pani, gdzie mo¿na tu kupiæ
lody ?
- Przepraszam, jak dojdê do Skierniewickiej ?
- Przepraszam, czy nie widzia³a pani takiego ma³ego,
bia³ego foksteriera ?
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lub, klasycznie
- Przepraszam pani¹, która teraz mo¿e byæ godzina
?
Tekst pytania jest niewa¿ny, liczy siê natomiast ton
i wyraz twarzy zagubionego chomika (uwaga: masz
wygl¹daæ na zagubionego, lub nawet na zdezorientowanego, ale tylko tymczasowo, a nie na cz³owieka,
który nigdy nie wie, gdzie jest). Podczas pytania
patrzysz siê nieœmia³o w oczy i uwa¿nie s³uchasz
odpowiedzi. Potem opowiadasz chwilê o swoim problemie, bawisz j¹ i coraz bardziej zaciekawiasz,
wci¹gasz do dyskusji... i ju¿ jest twoja. Oto przyk³ad:
- Przepraszam, czy nie orientuje siê pani, gdzie
tu najbli¿ej mo¿na kupiæ ciastka?
- Ciastka... mo¿e spróbuje pan pójœæ do Rejtana,
potem w prawo...
- Dziêkuje, jeszcze tylko potrzebujê jakiejœ dobrej
kawy, idê w³aœnie na przyjêcie do mojej ciotki, to
w sumie dobra kobieta, tylko ma...
(itd., itd., snujesz jakieœ rewelacje o twojej trochê
zwariowanej ciotce, stoicie, rozmawiacie, a¿ w
koñcu...)
- Ojej, nie wiedzia³em, ¿e ju¿ jest tak póŸno!
Szkoda...
(i teraz najwa¿niejszy moment - ona podejmuje
decyzje. Jeœli powie „do widzenia” i szybko odejdzie,
mia³eœ pecha. Jeœli jednak bêdzie jej przykro, mówisz,
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¿e wiesz, ¿e to nieco dziwne poznawaæ kogoœ na ulicy,
i ¿e nigdy jeszcze tego nie robi³eœ, ale zrobi³a na tobie
tak du¿e wra¿enie, i czy móg³byœ do niej zadzwoniæ.
Ona daje ci swój numer telefonu, a ty oddalasz siê ca³y
w skowronkach.

Wariant drugi - „my siê chyba
znamy...”
Skutecznoœæ: Wysoka
Podchodzisz do niej i mówisz, ¿e przygl¹dasz jej siê
ju¿ od d³u¿szego czasu i jesteœ pewien, ¿e ju¿ siê
gdzieœ spotkaliœcie. Ona oczywiœcie zaprzecza, ale ty
twardo (ale delikatnie) obstajesz przy swoim, bo
przecie¿ nie czêsto spotyka siê tak piêkn¹ kobietê.
Potem podajesz jej listê imprez, na których mogliœcie
siê widzieæ - postaraj siê, ¿eby to by³a lista w miarê
ró¿norodna i „na poziomie”, czyli impreza u Jacka lub
koncert jakiejœ grupy rockowej tak, ale ju¿ „Miss
mokrego podkoszulka” raczej nie. Reszta jak w war-
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iancie pierwszym.

Wariant trzeci - kwiatowy
Skutecznoœæ: Œrednia (wobec romantyczek wysoka).
Ekwipunek: kwiaty (ka¿de prócz chryzantem).
Bez folii
Wariant trzeci – kwiatowy.

Zadziwiaj¹ce jest, jak kobieta „miêknie” pod wp³ywem
kwiatów. Dobry podrywacz nigdy z kwiatami nie
przesadza, ale zawsze ich u¿ywa (doskonale przydaj¹
siê w razie jakiegoœ b³êdu, ale zbyt czêste
obdarowywanie nimi przyzwyczaja kobietê, a wtedy
trac¹ swoj¹ magiczn¹ moc). Zatrzymujesz siê wiêc
z kwiatami przed swoj¹ wybrank¹, miotasz siê, nawet
lekko j¹kasz i mówisz, ¿e wiesz, ¿e to tak trochê dziwnie tak na ulicy, i ¿e by³oby ci bardzo przyjemnie,
gdyby zechcia³a przyj¹æ od ciebie te kwiatki. Poniewa¿
rzadko która kobieta nie przyjmuje kwiatów (nawet w
tak niecodziennej sytuacji), a przyjmuj¹c je, podejmuje od razu pewne decyzje, ju¿ trochê spokojniejszy
przedstawiasz siê i zaczynasz rozmowê. Jeœli
zauwa¿ysz najmniejsze oznaki zniecierpliwienia
(a nu¿ gdzieœ siê spieszy), pytasz o numer telefonu,
zapewniaj¹c o swym ogromnym wprost szczêœciu
(tylko nie przesadzaj). Skutecznoœæ tej metody jest
œrednia, ale za to je¿eli ju¿ siê powiedzie, jesteœ na
du¿ym plusie - kwiaty nie dadz¹ jej zapomnieæ o tobie.
Zadzwoñ, zanim zwiêdn¹.

Wariant czwarty - macho
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Skutecznoœæ: Bardzo niska
Mijaj¹c j¹, gwi¿d¿esz lub wydajesz z siebie odzywkê
w stylu:
- Mo¿e pokazaæ ci kilka naprawdê sprytnych
ruchów...
- Mo¿e chcia³abyœ kiedyœ spróbowaæ z prawdziwym
mê¿czyzn¹...
— Dziecinko, jesteœ moim ¿yciem...
— Czeœæ, mo¿e chcesz, ¿ebym ci przeprowadzi³ sprawdzian z ustnego...
(i wiele, wiele jeszcze innych - za³o¿ê siê, ¿e znasz ich
mnóstwo). Metoda nieskomplikowana, prosta
w u¿yciu, mankamentem jest tylko jej niska skutecznoœæ. Có¿ - im wiêcej razy spróbujesz, tym wiêksz¹
masz szansê, ¿e mo¿e kiedyœ ci siê uda...
A tak na marginesie, zadziwiaj¹ce, jak wielu mê¿czyzn
nie potrafi podrywaæ inaczej ni¿ tym sposobem...

Wariant pi¹ty - list
Skutecznoœæ: Œrednia
Ekwipunek: wczeœniej przygotowany list
Jeœli jesteœ bardzo nieœmia³y, ta metoda jest wprost
stworzona dla ciebie. Odpowiednio przygotowany list
(o tym za chwilê) dostarczasz w sposób mo¿liwie
nieskomplikowany (prawie ka¿dego dzieciaka mo¿na
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przekupiæ kilkoma gumami do ¿ucia, a przecie¿
mo¿esz tak¿e skorzystaæ z „us³ug” któregoœ z twoich
kumpli). Wa¿ne jest, by adresatka nie domyœla³a siê,
jak wygl¹da autor listu.
Poniewa¿ jedynym Ÿród³em informacji o tobie bêdzie
twój list, musisz siê naprawdê przy³o¿yæ, jeœli ma siê
zgodziæ na randkê z tob¹. Wybierz jak¹œ dobr¹ papeteriê (ale mo¿e bez serduszek), do pisania najlepiej
u¿yæ pióra - nie uwierzysz, ale one naprawdê zwracaj¹
na to uwagê! Pisz starannie, bez skreœleñ.
W liœcie poka¿ jej, jak bardzo ciê zaciekawi³a, jak
bardzo jesteœ nieœmia³y w stosunku do niej, musisz
oczarowaæ j¹ s³owami, i zarazem uspokoiæ - nie
u¿ywaj ¿adnych mocnych okreœleñ (w tym przede
wszystkim erotycznych), opisz raczej uczucia, które
ona wywo³uje u ciebie. U¿ywaj formy grzecznoœciowej (czyli Tobie zamiast tobie, Ci zamiast ci).
Twój list powinien byæ w miarê krótki - ma zaciekawiaæ, a nie opisywaæ, zostaw jej du¿e pole do
domys³ów. Zakoñcz romantycznie.
Oto przyk³ad.
Intryguj¹ca Nieznajoma,
Wiem, ¿e to trochê dziwne tak pisaæ do Ciebie - ale nie
potrafiê inaczej rozpocz¹æ naszej znajomoœci. Myœlê
o Tobie, odk¹d ujrza³em Ciê w parku. Zaintrygowa³aœ
mnie sposobem, w jaki odgarniasz w³osy znad czo³a,
sposobem, w jaki siê sama do siebie uœmiechasz.
Wczoraj ca³¹ noc zastanawia³em siê, jakich perfum
u¿ywasz, i nie wiem nawet kiedy zasn¹³em. Przyœni³aœ
mi siê.
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Nie umiem tego dobrze wyraziæ, ale ju¿ nie chce d³u¿ej
s³uchaæ Malcolma McLarena samotnie - spotkajmy siê
w pi¹tek o 17 przy fontannach na rynku. Bêdê czeka³.
Z bli¿ej niedookreœlon¹ sympati¹
Adam
PS: Przyœnij mi siê jeszcze.

Wariant szósty - na ferrari
Skutecznoœæ: Nieznana. Podobno skutkuje
Ekwipunek: ferrari, lub co najmniej BMW.
Najlepszy by³by kabriolet.
Podje¿d¿asz i proponujesz wspóln¹ przeja¿d¿kê (twoja
wybranka powinna byæ ubrana wyzywaj¹co
i w miarê mo¿liwoœci obciœle - na inne kobiety ta
metoda na pewno nie zadzia³a). Jedziecie w jakieœ
mi³e, ustronne miejsce, by poznaæ siê nieco bli¿ej...
Odmian¹ tego wariantu jest proœba o wyt³umaczenie,
jak gdzieœ dojechaæ. Po wys³uchaniu odpowiedzi
udajesz zdezorientowanego i proponujesz, by wsiad³a
i sama wskazywa³a ci drogê, a potem odwieziesz j¹
tam, gdzie w³aœnie sz³a.
Dosyæ du¿¹ niedogodnoœci¹ obu tych metod jest
wymóg posiadania odpowiedniego pojazdu, oraz
niewielka pociecha intelektualna z poderwanej w ten
sposób panienki. Z drugiej strony, ten wariant nie jest
preferowany przez intelektualistów, wiêc nie ma prob19

lemu. Albo ma siê intelekt, albo ferrari.

Wariant siódmy - „Zatañczymy ?”
Skutecznoœæ: Wysoka
Sposób stary jak œwiat, i mo¿e przez to w³aœnie taki
dobry. Najlepszy podczas klasowych zabaw, osiemnastek, dyskotek. Wymaga oczywiœcie trochê odwagi,
ale przecie¿ to nie kobieta bêdzie ciê prosiæ! Wiedz,
¿e najczêœciej w³aœnie ona jest stron¹ bardziej
onieœmielon¹. Podchodzisz do niej spokojnie i pewnie
(¿eby wiedzia³a, ¿e idziesz do niej, a nie po piwo).
Ruch ten wykonaj wiedz¹c, ¿e za chwilê pop³ynie
w eter jakaœ wolna melodia. Przedstaw siê (imiê wystarczy), np. „Czeœæ, jestem Radek”. Jeœli nie odpowie,
powtórz - mo¿e nie us³ysza³a ciê w ogólnym ha³asie.
Z czaruj¹cym uœmiechem pytasz czy zatañczy z tob¹ i
po jej przytakniêciu za moment prowadzisz j¹ z szacunkiem i zadowoleniem na parkiet. Podczas tañca
wykonujesz tzw. ubezpieczenie, stwierdzaj¹c

„Niemo¿liwe, aby taka sympatyczna osoba jak
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ty przysz³a tu sama!”. W ten sposób za jednym
zamachem dowiesz siê, czy nie jest mo¿e z mê¿czyzn¹
i rzucisz jej pierwszy komplement. Je¿eli jest sama lub
ze zwyk³ymi znajomymi, jest ju¿ nieŸle. Po zakoñczeniu tañca proponujesz „Mo¿e siê czegoœ napijemy?
S³ysza³em, ¿e serwuj¹ to œwietne drinki.”. Jeœli nie pije
alkoholu, pytasz siê, czego sobie ¿yczy. PóŸniej ju¿
tylko mi³o gawêdzicie poznaj¹c siê bli¿ej.
Uwaga. S¹ dwie zasady, których absolutnie nie powinieneœ w tej metodzie ³amaæ:
Nigdy nie zaczynaj rozmowy po „paru g³êbszych”

♦ nigdy nie zaczynaj rozmowy po „paru g³êbszych”
- nie ma nic gorszego ni¿ widok zataczaj¹cego siê,
spoconego, cuchn¹cego alkoholem kolesia. A tak
siê wtedy wygl¹da.
♦ podczas tañca nie udawaj Casanovy i nie obœciskuj
j¹ po wszystkich czêœciach jej (cudownego) cia³a bêdziesz mia³ jeszcze na to czas, a tak zniechêcisz
j¹ na samym pocz¹tku i narobisz sobie wstydu, jeœli
pójdzie sobie w œrodku ballady.
Oczywiœcie, wariantów jest nieskoñczenie
wiele. Te tutaj podane s¹ raczej jako przyk³ad zastosowania pewnej idei - kobietê najpierw musisz zaskoczyæ (ale nie przeraziæ), zainteresowaæ, stworzyæ
odpowiedni nastrój i id¹c za ciosem poprosiæ j¹
o namiary (jeœli nie ma telefonu, to musisz od razu siê
z ni¹ umówiæ, najlepiej w miejscu z du¿¹ iloœci¹ osób,
np. przed pomnikiem). Nie staraj siê podrywaæ dziewczyny, gdy nie jest w nastroju - np. gdy biega (ona nie
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chce, byœ widzia³ j¹ spocon¹ i rozczochran¹), gdy jest
w jakimœ odludnym miejscu (bêdzie siê ciebie ba³a),
gdy jest z kimœ (np. z jej facetem, lub, co gorsza, z jej
matk¹). Jeœli niezbyt dobrze wyczu³eœ moment
i w trakcie rozmowy zdasz sobie sprawê, ¿e ona po
prostu nie ma ochoty byæ podrywana (czasami tak siê
zdarza), nie naciskaj - wyjdziesz tylko na idiotê, a nic
nie wskórasz. Jeœli bardzo ci siê podoba - spróbuj
innym razem. Jeœli nie - wybierz inn¹ szczêœciarê.
Pamiêtaj, ¿e pierwsze wra¿enie bardzo siê
liczy - wiêc doprowadŸ do porz¹dku zarówno wygl¹d,
jak i strój. Kobiety lubi¹ byæ podrywane, uwielbiaj¹
byæ w centrum uwagi, szczególnie wtedy, gdy s¹
obserwowane przez eleganckiego, przystojnego
i pewnego siebie (ale nie zarozumia³ego) mê¿czyznê.
To niewa¿ne, ¿e nie jesteœ taki ca³kiem przekonany
o twoich umiejêtnoœciach podrywania, ¿e coœ
popl¹czesz - jeœli s¹ inteligentne, od razu dojd¹ do
wniosku, ¿e twoje onieœmielenie i zdenerwowanie jest
efektem ich (zabójczego) wygl¹du, i potraktuj¹ to jako
komplement. Tym lepszy, ¿e spontaniczny, i zarazem
nie pozbawiony romantycznoœci. I o to chodzi.
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